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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá podnikovým informačním systémem Enterprise 

Resource Planning (ERP) od firmy SAP. Nejprve stručně mapuje historický vývoj 

v oblasti ERP. Následně se věnuje aktuálnímu produktu SAP ERP, který je postaven na 

nové technologické platformě SAP NetWeaver. Diplomová práce se zaměřuje na 

možnosti integrace podnikových procesů do prostředí SAP NetWeaver Portal a uvádí 

konkrétní případy pro využití v praxi. 
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Abstract 

This master's thesis deals with a company information system called Enterprise 

Resource Planning (ERP) which is supplied by the SAP. First, the thesis surveys 

historical development in the area of ERP. Next, it studies a current SAP ERP product 

which is based on a new SAP NetWeaver technological platform. The thesis focuses on 

the possibilities of company-processes integration into SAP NetWeaver Portal 

environment and it introduces certain examples for exploiting its potential in practise.  
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1 Úvod 
Úspěšné podniky chtějí v praxi uskutečnit inovativní business modely a vytvářet 

podnikové procesy tak, aby se mohly diferenciovat od konkurentů. Proto potřebují 

moderní informační technologie, které jim umožní rychle se přizpůsobit měnícím se 

požadavkům trhu. 

Konkurenční výhoda resp. inovace nabízí možnost diferenciace pouze po určitou dobu, 

dokud nebude okopírována a převzata konkurencí. Z tohoto důvodu je potřeba mít 

takovou informační architekturu a rovněž technologickou platformu, které diferenciaci 

(inovaci) zabezpečí a zaručí potřebnou rychlost transformace. 

My se budeme věnovat jednotné technologické platformě SAP NetWeaver, která tvoří 

základ všech aplikací a řešení společnosti SAP. Její portálová infrastruktura (SAP 

NetWeaver Portal) zvyšuje účinnost podnikových procesů propojením zákazníků, 

dodavatelů, partnerů a zaměstnanců. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 
V diplomové práci budeme řešit přínosy implementace nové integrační platformy 

v podniku HARTMANN-RICO. Nejprve se seznámíme s vývojem v oblasti 

podnikových systémů obecně a následně se zaměříme na nové možnosti využití, které 

nabízí portálové prostředí postavené na technologické platformě SAP NetWeaver.  

V další části provedeme analýzu společnosti a na základě výsledků navrhneme řešení 

slabých stránek. Doporučená řešení budou klást důraz na to, aby byly v maximální míře 

využity nové vlastnosti a funkce, které integrační platforma nabízí, jelikož jsme 

přesvědčeni, že tato cesta vede k úspěšnému budování podnikových systémů. 

Cílem práce je analýza současného stavu informačních systémů v podniku 

HARTMANN-RICO a následné doporučení využití řešení založené na platformě SAP 

NetWeaver. Důraz je kladen na integraci podnikových procesů do prostředí NetWeaver 

Portal. Naši snahou bude ukázat na konkrétních případech z praxe možné postupy řešení 

problémů a požadavků za pomoci dostupných nástrojů a funkcionalit, kterými jednotná 

platforma SAP NetWeaver disponuje.  
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3 Teoretická východiska práce 
První část kapitoly vymezí rozsah chápání informačního systému (IS) v podniku a 

objasní základní používanou terminologii. Dále zde budou uvedeny rozdílné přístupy 

k IS, tak jak se vyvíjely v časové posloupnosti a vysvětlíme si základní principy 

servisně orientované architektury (SOA). 

Druhá část kapitoly zmapuje vývoj podnikového informačního systému od firmy SAP a 

podá stručný přehled o funkčních vlastnostech podnikového portálu, který je nedílnou 

součástí nové integrační platformy SAP NetWeaver.  

3.1 Vymezení přístupu k podnikovým IS 

Poslední léta v podnicích jsou ve znamení zavádění komplexních informačních 

systémů, které nazýváme Enterprise Resource Planning (ERP). IS kategorie ERP je 

možné charakterizovat jako systémy, které pomáhají řešit plánování a řízení všech 

klíčových podnikových procesů, a to na všech úrovních podnikové architektury. Stále 

rostoucí počet implementací potvrzuje význam těchto systémů pro podnikový business, 

například firma SAP pokrývá 61% trhu TOP 100 českých firem [16].  

Informační a komunikační technologie (ICT) tvoří důležitý, avšak ne jediný, formální 

rámec podnikových IS. Komplexní pohled na IS by měl zohledňovat míru formalizace 

údajů, podíl lidského faktoru a také druh „nosičů“ informací: 

• informace zapsané a zpracované nejčastěji v relačních databázích využívané 

k automatizaci určitých činností a k podpoře rozhodovacích aktivit člověka 

(standardní podniková softwarová řešení); 

• informace uložené na jiných nosičích, mnohdy ještě klasického typu – formuláře, 

doklady, zprávy a předpisy, které jsou uloženy v nestrukturovaném tvaru a jsou 

obtížně dostupné; 

• informace doposud nezaznamenané v elektronickém úložišti a ani na žádném 

formuláři představují například zkušenosti uložené v hlavách zaměstnanců, které 
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jsou využívány operativně v případě potřeby a jsou předmětem managementu 

znalostí. 

Na základě tohoto členění lze odvodit i tři roviny chápaní informačního systému: 

• informační systém primárně podporovaný ICT 

• informační systém formalizovaný 

• obecně komplexní informační systém podniku 

 

Uvedená důležitá existence těchto tří rovin má vliv na nasazení a užití aplikací IS. 

Z pohledu ERP je nejdůležitější první úroveň informačního systému, ale nelze 

podceňovat i zbývající dvě. Druhá úroveň může být v současné době podporována 

například aplikacemi ECM (Enterprise Content Management) a třetí mohou podporovat 

aplikace kategorie Knowledge Management [1]. 

Obr. 3.1: Roviny chápání informačního systému v podniku, zdroj [1] 
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3.2 Vývoj v oblasti struktury celopodnikových aplikací 

Pohledem do minulosti si připomeňme, jak šel vývoj v oblasti podnikových systémů. 

V osmdesátých letech se pro podnikové aplikace vžil pojem automatizované systémy 

řízení. Tyto systémy byly k dispozici různým stupňům podnikového řízení (od 

technologického až po řízení na úrovni závodů). Na počátku devadesátých let se 

podniky ocitly v nové situaci, na kterou musely reagovat. Ať už to byla nedostatečná 

výkonnost hardwarového vybavení nebo zastaralé počítačové systémy, které se staly 

nevyhovujícími, ale i nedostatečné zkušenosti manažerů, kterým chyběly znalosti, aby 

mohli přesně definovat funkční požadavky, které by odrážely novou realitu [1]. 

V úvahu přicházely tři možnosti, jak na vzniklou situaci mohly podniky reagovat: 

• pokusit se o další rozvoj existujících řešení, což bylo motivováno snahou o 

maximální využití již investovaných prostředků, kdy ale nebylo zaručeno naplnění 

očekávaných představ; 

• vývojem vlastního IS, které by odpovídalo požadavkům podniku, což by bylo 

časově a finančně velmi náročné s ohledem i na požadovanou garanci chodu a 

vývoje do budoucna; 

• nákupem hotového řešení, které by se nastavilo dle potřeb a parametrů podniku a 

znamenalo by garanci funkčnosti a také budoucího vývoje. 

V minulosti zpočátku převažovaly první dvě uvedené možnosti, ale v průběhu dalších 

let nabírala na významu varianta třetí, která v současnosti jasně dominuje. Tím 

nechceme tvrdit, že i v dnešní době není v některých odvětvích prostor pro vlastní vývoj 

IS. Výzkum provedený ta toto téma dokládá následující tabulka [5]. 
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3.3 Vznik integrovaných aplikací 

Vývoj systémů ERP je po celou dobu orientován na společnou datovou základnu, kdy 

jsou původně dílčí aplikace integrovány na jedna společná data. Zpočátku samostatné 

aplikace podporují vždy určitou vybranou oblast v podniku (účetnictví, skladové 

hospodářství, prodej atd.). Časem začínají být jednotlivé aplikace integrovatelné, 

například výměna dat mezi účetnictvím a prodejem. Zásadním charakteristickým rysem 

integrovaného standardního systému je společné využití dat. V praxi to například 

znamená, že kmenová data zákazníků jsou pořizována pracovníky oddělení prodeje. 

Pracovníci finančního oddělení jsou si schopni tato data zobrazit a případně je rozšířit o 

data specifická pro účetnictví (například o bankovní spojení). 

Tab. 3.1: Využití celopodnikových ERP 
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Výhody integrace dat jsou patrné především v přímém zúčtování veškerých obchodních 

případů ve všech aktivovaných komponentách standardního systému. V případě, že 

podnik využívá integrovaný systém zahrnující funkce logistiky, materiálového 

hospodářství, plánování výroby a finančního účetnictví, pak zaúčtování příjmu nějaké 

suroviny pro výrobu dojde k následujícímu: 

• změna množství dané suroviny v materiálovém hospodářství a v logistice 

• uvolnění výrobní zakázky čekající na danou komponentu 

• zvýšení hodnoty skladu dané suroviny ve finančním účetnictví 

Díky tomuto všeobecnému a úplnému propojení více aplikačních komponent s jedním 

obchodním procesem je možné ustoupit od využívání různých rozhraní a data zadávat 

pouze jednou, na místě jejich vzniku. 

Systémy ERP obvykle podporují funkce nezbytné k operativnímu zpracování všech 

obchodních případů pravidelně se opakujících v podniku. Typickým příkladem může 

být zpracování nákupních objednávek, zakázek či zaúčtování faktur. Díky datům 

zpracovávanými těmito systémy ERP se přibližují tyto systémy manažerským 

informačním systémům pro analýzu dat.  

3.4 Servisně orientovaná architektura 

Servisně orientovaná architektura (SOA) představuje koncept, který propojuje 

provozně-hospodářské aspekty se systémovou architekturou a tím staví mosty mezi 

Obr. 3.2: Integrace dat v systému ERP, zdroj [8] 
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obchodním světem a světem IT [2]. Pro současnost je koncept SOA velmi aktuální. 

Pojďme si blíže vysvětlit, co se pod ním skrývá. 

Servisně orientovaná architektura (SOA) je prostředkem pro integraci rozdílných 

systémů. Každý IT prostředek, systém, aplikace nebo obchodní partner může 

vystupovat jako služba. SOA je v podstatě kolekcí služeb, které komunikují mezi sebou 

a ke komunikaci využívají standardizované protokoly a dohodnutá rozhraní. Díky těmto 

rozhraním se může měnit implementace služeb, aniž by byla ovlivněna schopnost 

systému služby používat. 

Zkusme si říct, co SOA není: 

• není to produkt, který si lze koupit - SOA je pouze návrhová filozofie, která říká, jak 

řešení vybudovat; 

• SOA není technologie – je to přístup, jak dosáhnout vyššího podnikatelského užitku; 

• cílem není vybudovat SOA – je to pouze prostředkem k dosažení cíle [9]. 

3.4.1 Životní cyklus SOA 

IT prostředky každé organizace zahrnují svá data, provozované systémy, různé druhy 

specializovaných aplikací a informace o obchodních partnerech. Všechny tyto zdroje 

vystupují jako služby produkující celou škálu výstupních dat. Servisní architektura 

sdružuje tyto odlišné zdroje informací společně s operačními systémy, technologiemi a 

komunikačními protokoly. Toto sdružování probíhá iterativně ve třech krocích: nejprve 

jsou vytvořeny nové služby (návrh), poté jsou tyto služby zakomponovány do větších 

kompozitních aplikací (kompozice) a nakonec jsou výstupy služeb předány ke 

zpracování koncovým uživatelům (konzumace).  

Návrh: První fáze SOA přístupu se zaměřuje na to, jaké služby vytvořit nad stávajícími 

aplikacemi a daty. Návrh služeb může být jemnozrnný -  jedna služba připadá na jeden 

business proces; nebo hrubozrnný - několik služeb odpovídá určité množině 
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podnikových funkcí. Ve fázi budování služeb je také zvažována jejich implementace. 

Služby mohou být implementovány přímo pomocí Web Services1. 

Kompozice: Jakmile jsou služby vytvořeny, mohou být zakomponovány do větších 

celků. Protože služby jsou nezávislé na platformě i navzájem, mohou být kombinovány 

a používány s maximální flexibilitou. A jak se business procesy vyvíjejí, je snadné 

upravovat pravidla a politiky bez omezení vyplývajících ze stávajících aplikací a 

systémů.  

Konzumace: Nové aplikace nebo business procesy mohou poté být vystaveny a 

používány (konzumovány) koncovým uživatelem nebo jiným IT systémem. Cílem je 

dodat nové dynamické aplikace, které zvýší produktivitu a umožní efektivnější 

prohlížení a zpracování informací. Uživatelé mohou k informacím přistupovat mnoha 

nezávislými způsoby: přes webový portál, bohatého aplikačního klienta, sadu 

kancelářských aplikací nebo mobilní zařízení [15]. 

3.4.2 Web Services 

Web Services tvoří technologickou základnu pro SOA. Tyto služby jsou základním 

stavebním kamenem pro tuto moderní softwarovou architekturu. Zavedením Web 

Services může být IT infrastruktura ve firmě krok za krokem přeměněna na koncept 

SOA.  

Web Service je modulová, stavebnicová, proveditelná jednotka, která může být volána 

z heterogenních prostředí přes jejich systémové hranice. Na základě předaných 

vstupních parametrů je zprostředkován výstup, který je pak předán zpět na iniciátora 

volání. 

Web Service je postavena na standardech. Pro komunikaci jsou používány konvenční 

standardy sítě Internet. Pomocí WSDL (Web Services Description Language) je 

specifikováno rozhraní. SOAP (Simple Object Access Protocol) zprostředkovává 

vzdálená volání procedur. UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 

umožňuje vyhledávání Web Services [6]. 

                                                 
1 SOA je způsob navrhování systémů, zatímco Web Services je implementační technologie, která používá 
specifické standardy a protokoly k dosažení řešení založeného na principech SOA. 
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Je potřeba zmínit, že i když se tyto standardy dalekosáhle rozšířily, existuje neustálá 

potřeba v této oblasti na něco reagovat. Vznikají nové standardy, jiné jsou nadále 

vyvíjeny a postupně dochází k integrování nových bezpečnostních standardů do 

vývojových prostředí. Existuje mezinárodní konsorcium World Wide Web Consortium 

(W3C), které má tuto činnost na starost. 

3.5 Přehled komponent systému SAP 

Úvodem si představíme firmu SAP (SAP = Systeme, Anwendungen und Produkte in der 

Datenverarbeitung). Společnost založilo v roce 1972 pět bývalých zaměstnanců firmy 

IBM, kteří si dali za cíl vyvinout standardní software pro řízení podnikové ekonimiky. 

V roce 1973 byl dovršen vývoj prvního standardního softwaru pro oblast finančního 

účetnictví. Tento produkt vytvořil základ systému SAP R/1, kde písmeno R je zkratkou 

ze slov Real Time-Datenverarbeitung (zpracování dat v reálném čase). 

Následoval vývoj systému SAP R/2, který je již možno označit za první systém ERP. 

Systém se dočkal značného rozšíření i přesto, že jeho provoz stále vyžadoval nasazení 

sálových počítačů.  

V roce 1992 začala firma SAP dodávat další verzi svého systému pod názvem SAP R/3. 

Oproti předchozím verzím se jedná o zcela přepracovaný systém založený na 

architektuře klient-server a na využívání relačních databází. Další předností byla 

nezávislost na hardwarové platformě. Díky těmto přednostem se firma postupně stala 

vedoucím hráčem na poli dodavatele softwaru pro řízení podnikové ekonomiky. 

V roce 2002 firma SAP uvedla na trh systém SAP R/3 Enterprise. Stávající systémová 

báze byla nahrazena produktem Web Application Server. 

Od roku 2004 jsou produkty dodávané na trh nově uspořádané a centrálním produktem 

se stává balík mySAP Business Suite. Dochází k zásadnímu oddělení technologické 

komponenty od aplikačních komponent. Nově vzniklá technologická platforma nese 

název SAP NetWeaver. 
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3.5.1 Komponenty pro řízení podnikové ekonomiky 

Ústředním prvkem nově uspořádané skupiny produktů SAP je již zmiňovaný mySAP 

Business Suite, který obsahuje následující komponenty. 

 

 

• mySAP ERP – tato část zahrnuje všechny funkce systému ERP (finanční účetnictví, 

řízení lidských zdrojů, nákup, plánování výroby, materiálové hospodářství); 

• mySAP CRM – jedná se o část pro řízení vztahů se zákazníky (Customer 

Relationship Management); 

• mySAP SCM – část pro řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management), 

rozšiřující všechny funkce spadající pod logistiku; 

• mySAP SRM – část rozšiřující oblast týkající se řízení s dodavateli (Supplier 

Relationship Managment); 

• mySAP PLM – jde o část pro řízení životního cyklu (Product Lifecycle 

Management), příkladně funkce pro správu dokumentace. 

V této práci se nadále budeme věnovat jen komponentám obsaženým v části ERP a 

technologickým komponentám, které si představíme nyní. 

Obr. 3.3: mySAP Business Suite, zdroj [8] 
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3.5.2 Technologické komponenty 

Přechod od systému SAP R/3 ke skupině produktů mySAP je provázen i změnou 

technologických komponent. Firma SAP označila souhrnným pojmem SAP NetWeaver 

všechny technologické komponenty, které přeuspořádala do nové struktury. 

SAP NetWeaver je aplikační a integrační platforma založená na otevřených 

standardech, integruje různé integrační technologie v rámci jediné platformy, umožňuje 

redukovat náklady na vlastnictví informačního systému. SAP NetWeaver, vytváří 

technologickou základnu pro balík firemních aplikací mySAP Business Suite, pro 

kompozitní aplikace SAP xApps a pro jiná obecná (horizontální) nebo odvětvově 

orientovaná (vertikální) řešení společnosti SAP. 

S aplikačními řešeními společnosti SAP je SAP NetWeaver plně integrován. Jeho 

nasazení umožňuje eliminovat potřebu vývoje integrace v rámci projektu, zkracuje dobu 

implementace a snižuje implementační náklady. SAP NetWeaver rovněž představuje 

soubor technologických komponent, pomocí kterých lze vytvářet podniková řešení v 

souladu s novou architekturou společnosti SAP orientovanou na služby (ESA – 

Enterprise Services Architecture ) [11]. 
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Jak je patrné z obrázku, SAP NetWeaver je strukturován do tří vrstev integrace – 

integrace osob, integrace informací a integrace procesů – a aplikační platformy, které 

umožňují následující: 

• Předmětem integrace osob je zajištění jednotného a bezpečného prostředí pro 

koncové uživatele, které podporuje efektivní týmovou spolupráci a jednoduché 

sdílení informací s ostatními uživateli. Toto prostředí vytváří pro koncového 

uživatele jednotný a transparentní pohled na informační systém organizace. 

Integrace pracovníků zahrnuje veškeré technologie, které umožňují zpřístupnit 

uživatelům potřebné aplikace a informace. Integrace pracovníků zahrnuje veškerou 

potřebnou infrastrukturu – portál, technologie pro podporu spolupráce a 

vícekanálový přístup včetně mobilního a hlasového přístupu; 

• Integrace informací má dva primární cíle. Prvním je vytvoření jednotného uceleného 

pohledu na podnikové informace a data ve všech podnikových procesech a pro 

všechny provozované podnikové aplikace. Druhým je vytvoření prostředí pro 

Obr. 3.4: SAP NetWeaver, zdroj [8]  
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kopírování a přesun informací mezi různými systémy. Technologie pro integraci 

informací zahrnují Business Inteligence (pro integraci strukturovaných dat), 

Knowledge Management (pro integraci nestrukturovaných informací) a správu 

kmenových dat. 

• Integrace procesů umožňuje efektivně vykonávat veškeré podnikové procesy – 

interní procesy i procesy jdoucí přes hranice organizace. Nástroje pro návrh 

podnikových procesů umožňují procesním analytikům modelovat a analyzovat 

podnikové procesy. Nástroje pro automatizaci a integraci podnikových procesů 

návazně umožňují implementovat modely podnikových procesů s využitím 

instalovaných podnikových aplikací. Klíčovým prvkem tohoto postupu je oddělení 

fáze návrhu procesního modelu od jeho fyzické implementace. Technologie pro 

integraci procesů zahrnují jak infrastrukturu pro základní směrování a transformaci 

zpráv, tak sofistikované nástroje pro řízení podnikových procesů. 

• Aplikační platforma podporuje provoz J2EE (Java 2 Enterprise Edition) a ABAP 

aplikací v jediném prostředí a obsahuje modul abstrakce OS/DB zajišťující 

nezávislost na databázi a operačním systému provozního prostředí. 

3.6 SAP Enterprise Portal 

Diplomová práce pojednává o integrační platformě SAP NetWeaver a jeho významné 

komponentě SAP NetWeaver Portal, který se má stát sjednocující prezentační vrstvou 

pro jednotlivé uživatele v podniku. Pojďme si blíže objasnit jeho funkční vlastnosti. 

SAP NetWeaver Portal vytváří místo pro univerzální přístup k podnikovým aplikacím 

nejenom od SAP, ale i od dalších dodavatelů. Poskytuje veškeré informace a nástroje 

potřebné pro kteroukoliv komunitu uživatelů. Portálová platforma SAP NetWeaver 

Portal obsahuje řadu nástrojů: 

• pro správu a administraci uživatelů; 

• pro zálohování a obnovu; 

• pro řízení softwarové logistiky; 
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• pro monitoring provozu portálu. 

Portálová platforma rovněž poskytuje veškeré prostředky nutné pro provoz portálu 

včetně portálového serveru, modulu správy uživatelů (User Management Engine), 

konektorové platformy, platformy klienta a unifikačního serveru. Portálová platforma 

SAP NetWeaver Portal obsahuje běhové prostředí (Portal Runtime) umožňující 

spouštění služeb a aplikací podle potřeb a oprávnění konkrétního uživatele. 

Komponenty portálu, jako je například Page Builder a administrativní nástroje jsou 

využívány v procesu vytváření stránek portálu, zajišťují aktivaci generických šablon 

portálových stránek a konektorů pro podporované operační systémy. Komponenta Page 

Builder rovněž zajišťuje agregaci obsahu, efektivní využití vyrovnávací paměti a 

navigaci mezi portálovými stránkami. 

Adresář obsahu portálu (Portal Content Directory - PCD) umožňuje správu veškerých 

metadat, personalizaci (rolí, pracovních sad tzv. Workset, stránek a zobrazovacích 

elementů ) a uchovávání dat ve vyrovnávací paměti. 

Funkce správy uživatelů a zajištění bezpečného přístupu zajišťují autentizaci (ověření 

identity) uživatele. Podporují jednotné přihlášení (Single Sign-On – SSO) a autorizaci 

uživatelů včetně přiřazení rolí uživateli. Podporována je autorizace uživatelů přes 

LDAP server a autorizace využívající tzv. kontrolní seznamy přístupů (Access Control 

List – ACL). 

Obsah stránek v portálu SAP NetWeaver Portal je organizován pomocí tzv. iView 

elementů. Každá stránka se skládá z řady iView elementů, které mohou zobrazovat 

informace z interních nebo z externích webových serverů, integrovat funkce 

podnikových aplikací, případně umožnit vyhledávání obsahu a navigaci portálem. 

Koordinaci obsahu několika iView elementů na stejné nebo různých portálových 

stránkách zajišťuje funkce událostmi řízeného zobrazení. Tato funkce umožňuje 

vytvářet dynamičtější a inteligentnější portálová rozhraní, která reagují na vstupy 

uživatelů a podporují optimalizaci podnikových procesů. Předlohy portálových stránek 

jsou nastaveny tak, aby zajistily automatické předávání zpráv mezi jednotlivými iView 

elementy v rámci předlohy. Tímto způsobem je zajištěna synchronizace obsahu iView 
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elementů a automatické zobrazení vzájemně souvisejících dat. Funkce událostmi 

řízeného zobrazení může být využívána i při koordinaci zobrazení nestrukturovaných 

dat ve více iView elementech. 

Prostředí pro vývoj aplikací portálu (Portal Development Kit – PDK) představuje 

otevřenou vývojovou platformu, která poskytuje všechny nástroje potřebné pro rychlý 

vývoj a nasazení portálových aplikací. Toto prostředí zahrnuje i komponentu SAP 

NetWeaver Visual Composer s vizuálními nástroji sloužícími pro vývoj portálových 

aplikací bez nutnosti programování. 

SAP NetWeaver Portal podporuje běžné technologické standardy, např. webové služby 

a řadu dalších Internet standardů jako jsou Java / J2EE, XML, WSDL, SOAP, UDDI a 

LDAP.  

3.6.1 Práce v portálu SAP NetWeaver Portal 

Portál SAP NetWeaver Portal je webovým portálem, zpřístupňujícím strukturované 

informace (např. data business aplikací), nestrukturované informace (např. dokumenty), 

podnikové aplikace a služby (např. workflow, collaboration a další). Uživatelským 

rozhraním portálu SAP NetWeaver Portal je tzv. Portal Desktop, webová aplikace v 

prostředí standardního webového prohlížeče. 

 

 

Portal Desktop je rozčleněn na několik dílčích částí: 

Obr. 3.5: SAP NetWeaver Portal, zdroj [14] 
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• Hlavička - obsahuje jméno přihlášeného uživatele, firemní logo a vybrané funkce 

(např. nápověda, personalizace, odhlášení, vyhledávání); 

• Dvojúrovňové vodorovné navigační menu; 

• Volitelný navigační panel - obsahuje svislé hierarchické navigační menu pro detailní 

navigaci; 

• Stránky s jedním nebo více iView - iViews představují jednotlivé portálové 

aplikace. 

 

 

Výše uvedené rozdělení pracovní plochy je standardní, odpovídá současným 

ergonomickým požadavkům a je shodné s většinou konkurenčních produktů. V případě 

potřeby lze rozčlenění pracovní plochy upravit dle jakýchkoliv jiných požadavků. 

Obsah portálu, tj. obsah navigačního menu, není statický, nýbrž je dán rolemi uživatele. 

Konfiguraci obsahu portálu resp. rolí provádí administrátor obsahu portálu nebo 

uživatel (např. v případě delegování administrátorských práv na část obsahu portálu). 

Obr. 3.6: Členění portálu, zdroj [14]  
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Obsah definovaný administrátorem může uživatel portálu dále modifikovat tzv. 

personalizací. Personalizace umožňuje mimo jiné: 

• Nastavit přihlašovací jazyk 

• Vybrat některý z předefinovaných grafických stylů portálu 

• Přenastavit iViews na stránkách 

• Potlačit zobrazení některých iViews 

• Přidat jiná iViews ze seznamu dostupných iViews 

• Konfigurovat jednotlivá iVies (pokud to dovolují) 

 

 

 

Obr. 3.7: Ukázka iView pro personalizaci stránky 
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Portál SAP NetWeaver Portal lze využít jako interní portál i jako externí portál. Interní 

a externí použití portálu Portál SAP NetWeaver Portal zpravidla podmiňuje použitou IT 

infrastrukturu a způsob zabezpečení. 

3.6.2 Použité technologie 

SAP NetWeaver Portal je standardní 3-vrstvou aplikací obsahující databázovou, 

aplikační a prezentační vrstvu. 

Obr. 3.8: Ukázka personalizace iView (Týmový kalendář) 
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Klientskou vrstvu představuje standardní webový prohlížeč případně webový/WAP 

prohlížeč mobilního zařízení.  

Aplikační vrstvu představuje aplikační server obsahující SAP NetWeaver Application 

Server JAVA s portálovými komponentami Portal Framework, Connector Framework, 

Knowledge Management, Collaboration, a komponenty Persistent Store a TREX vně 

aplikačního serveru: 

• Portal Framework tvoří vlastní jádro portálu. Jeho komponenty vytváří 

dynamicky generovaný obsah portálu; 

Obr. 3.9: Architektura portálu SAP NetWeaver Portal 
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• Connector Framework je unifikovaným rozhraním mezi komponentami portálu 

Portal Framework, Knowledge Management a Collaboration a externími 

datovými zdroji, jako jsou aplikace SAP, databáze, webové servery, nejrůznější 

úložiště dokumentů, business aplikace apod.; 

• Knowledge Management (Document Management) je komponenta pro práci 

s dokumenty; 

• Collaboration je komponenta umožňující online spolupráci více uživatelů nad 

společnými dokumenty či aplikacemi; 

• TREX je indexovací a vyhledávací engine úzce integrovaný s komponentou 

SAP Knowledge Management; 

• Persisten Store je interním souborovým úložištěm portálu. 

Databázová vrstva je představována relační databází obsahující mj. konfigurační data, 

data uživatelů, dokumenty komponenty SAP Knowledge Management. 

Přístup do portálu SAP NetWeaver Portal vyžaduje ověření (autentizaci) uživatale, s 

výjimkou anonymního přihlášení. Úložištěm dat uživatelů mohou být (a to i 

kombinovaně): 

• Portálová databáze 

• Libovolný LDAP Directory (např. Microsoft Active Directory) 

• Libovolný SAP systém (např. SAP R/3, SAP R/3 Enterprise, mySAP ERP) 

3.6.3 Prostředky integrace – rozhraní, konektory 

Aplikační server portálu SAP NetWeaver Portal obsahuje komponentu pro unifikovaný 

přístup k externím datovým zdrojům, tzv. Connector Framework. 

Connector Framework obsahuje konektory pro jednotlivé typy datových zdrojů, jako 

jsou aplikace SAP, databáze, webové servery, nejrůznější úložiště dokumentů, business 

aplikace apod. Unifikované konektory poskytují portálovým aplikacím jednotné API, 
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centrální administraci datových zdrojů a jednotné zabezpečení přístupu k datovým 

zdrojům. 

Connector Framework je preferovaným způsobem komunikace portálových aplikací s 

externími zdroji. Alternativou je komunikace portálových aplikací s využitím 

standardních J2EE API aplikačního serveru SAP NetWeaver Application Server. 

3.6.4 Možnosti integrace 

Řekněme si s jakými systémy, aplikacemi dokáže portál spolupracovat a jakými 

způsoby. 

Integrace s produkty SAP zcela pochopitelně představuje jednu z konkurenčních výhod 

portálu SAP NetWeaver Portal. Webové aplikace v prostředí portálu SAP NetWeaver 

Portal jsou preferovaným uživatelským rozhraní pro občasné uživatele SAP R/3 (SAP 

R/3 Enterprise, mySAP ERP), např. manažery, zaměstnance, externí 

dodavatele/odběratele. 

Webovové aplikace v prostředí portálu SAP NetWeaver Portal jsou také preferovaným 

nebo jediným uživatelským rozhraním řešení mySAP CRM a SAP NetWeaver Business 

Intelligence(SAP BW). 
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Z uživatelského rozhraní portálu SAP NetWeaver Portal lze spouštět nejen web-enabled 

SAP aplikace (SAP WebGUI, zjednodušené webové transakce), ale též transakce v 

lokálním klientu SAP GUI for Windows (SAP FrontEnd). 

Rozhraní pro integraci SAP aplikací je součástí portálové komponenty Connector 

Framework. Tvorbu iView pro zobrazení SAP transakcí zjednodušuje na maximální 

možnou míru průvodce pro tvorbu SAP iView. 

SAP NetWeaver Portal je standardní součástí SW balíků mySAP ERP a mySAP 

Business Suite. Rozsáhlejší řešení SAP budou v dalších verzích standardně 

předpokládat instalaci portálu SAP NetWeaver Portal. 

Portál SAP NetWeaver Portal umožňuje integraci web-enabled non-SAP aplikací včetně 

Single Sign-On. 

Obr. 3.10: Ukázka integrace mySAP CRM do portálu SAP NetWeaver Portal 
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Integraci s produkty společnosti Microsoft zjednodušuje strategická spolupráce 

společností SAP a Microsoft existující od roku 1993, která vedla k vytvoření 

společných kompetenčních center SAP – Microsoft. 

Portál SAP NetWeaver Portal v současné době umožňuje integraci s produkty Microsoft 

v těchto oblastech [12]: 

• Integrace s Microsoft Active Directory - Single Sign-On ze sítě Microsoft Windows 

do portálu SAP NetWeaver Portal, Microsoft Active Directory jako úložiště dat 

uživatelů portálu SAP NetWeaver Portal; 

• Integrace s poštovním serverem Microsoft Exchange Server - standardní součásti 

Business Package for Collaboration jsou iViews pro integraci s poštovním serverem 

Microsoft Exchange Server – např. Inbox, osobní a týmový kalendář. 
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• SAP NetWeaver Portal Development Kit for .NET umožňuje vývoj vlastních 

iViews ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio .NET. Tím nabízí 

alternativu ke standardnímu vývoji v jazyce Java a vývojovém prostředí SAP 

NetWeaver Developer. Takto vytvořená iView mohou přistupovat ke všem službám 

portálu SAP NetWeaver Portal a disponují shodnými ovládacími prvky 

uživatelského rozhraní jako standardní Java iViews. Vývoj .NET iViews pro portál 

SAP NetWeaver Portal může být zajímavou alternativou pro zákazníky disponující 

malou Java kompetencí, ale dostatečnou .NET kompetencí. 

Obr. 3.11: Ukázka iView pro osobní a týmový kalendář 
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Obr. 3.12: Ukázka .NET iView (demo seznam zákazníků) v portálu SAP NetWeaver Portal 

Obr. 3.13: Příklad vývoje .NET iView z předchozí ukázky ve vývojovém prostřed Microsoft 
Visual Studio .NET 
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3.6.5 Způsob zabezpečení systému 

Otázku zabezpečení portálu SAP NetWeaver Portal řeší dva bezpečnostní koncepty: 

• koncept síťové bezpečnosti 

• autentizační a autorizační koncept 

Koncept síťové bezpečnosti řeší zabezpečení síťové komunikace s cílem zabránit 

neoprávněnému přístupu k citlivým datům, jako jsou hesla, osobní data a další business 

content portálu včetně návrhu vhodné IT infrastruktury. 

 

 

IT infrastruktura může být dále doplněna firewally propouštějící pouze komunikaci s 

vyjmenovanými hosty + porty. 

Tab. 3.2: Použité zabezpečené komunikační protokoly 
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Autentizace je ověření identity uživatele před jeho přístupem do portálu. Autentizace 

uživatelů portálu je založena na unikátní množině credentials definované pro každého 

portálového uživatele, např. uživatelské jméno + heslo. Portál SAP NetWeaver Portal 

podporuje tyto autentizační technologie: 

• Autentizace uživatelským jménem / heslem - uživatel zadává uživatelské jméno do 

přihlašovacího formuláře; 

• Autentizace s využitím certifikátů X.509 - Credentials obsaženy v certifikátu; 

• Autentizace MS Windows - převzetí credentials ze sítě MS Windows. 

Speciálním případem autentizace je anonymní přihlášení pod předdefinovaným 

servisním uživatelem. Anonymní přihlášení umožňuje zpřístupnit část obsahu portálu i 

bez přihlášení. Typickým anonymním obsahem jsou např. stránky s informací o postupu 

zřízení uživatelského účtu a způsobu přihlášení do portálu. 

Obr. 3.14: Příklad IT infrastruktury 
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Autentizační mechanismy lze libovolně kombinovat. Jednotlivé autentizační 

mechanismy mají určenu prioritu. 

Autorizace definuje, ke kterým objektům má uživatel přístup a jaké činnosti s nimi 

může vykonávat. Autorizační koncept portálu SAP NetWeaver Portal využívá: 

• Permissions (Přístupová práva) - přístupová práva jsou založena na standardní 

metodě Access control list (ACL). Přístupová práva k objektům portálu lze nastavit 

pro konkrétní uživatele, skupiny uživatelů a uživatelské role. Úrovně přístupu jsou: 

Owner, Full Control, Read/Write, Write, Read, None. Přístupová práva lze 

hierarchicky dědit, tj. podřízené objekty automaticky přebírají přístupová práva 

nadřízených objektů; 

• Security Zones (Bezpečnostní zóny) - bezpečnostní zóny představují dodatečnou 

bezpečnostní vrstvu nad přístupovými právy. Portál SAP NetWeaver Portal rozlišuje 

4 bezpečnostní zóny: No Safety, Low Safety, Medium Safety, High Safety. Zatímco 

Permissions definují přístupová práva k obsahovým prvkům (iView stránka, systém, 

apod.), Security Zones určují práva pro volání aplikačních komponent. Každá 

komponenta (zdrojový kód v jazyce Java) má definovánu příslušnost k určité 

Security Zóně. Security Zones jsou definovány vývojáři již ve fázi vývoje 

komponenty. Administrátor portálu následně s využitím ACL (viz. výše) nastaví 

přístupová práva k jednotlivým bezpečnostním zónám. 

Na základě prezentovaných skutečností můžeme na závěr konstatovat, že prostředí SAP 

NetWeaver Portal nabízí široké možnosti využití pro podnikové procesy. My se budeme 

v následujících kapitolách snažit o jejich aplikaci v praxi. 
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4 Analýza problému a současné situace 
V této kapitole nejprve představíme společnost HARTMANN-RICO. Následně 

provedeme SWOT analýzu a z jejich výsledků vyhodnotíme současnou situaci. 

4.1 Představení firmy 

Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory 

zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 

1991 vstupem společnosti Paul Hartmann AG do tehdejšího podniku Rico Veverská 

Bítýška. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v 

Heidenheimu v SRN. HARTMANN – RICO je prostřednictvím své dceřiné společnosti 

se sídlem v Bratislavě aktivní i na území Slovenské republiky. V České republice má 

společnost čtyři výrobní závody: 

• Závod Veverská Bítýška - historie závodu sahá do roku 1905, kdy zde vznikla 

úpravna kaolinu. V roce 1938 zakoupila kaolinku firma Ráček, která o rok později 

zahájila výrobu produktů pro zdravotnictví a hygienu. V roce 1948 zde po 

znárodnění vznikl n. p. Rico, jehož hlavním výrobním sortimentem byly hygienické 

výrobky a vata. V roce 1991 do tehdejšího s. p. Rico vstoupila německá společnost 

Paul HARTMANN AG. Tato změna přinesla závodu ve Veverské Bítýšce rozsáhlé 

investice a novou orientaci na výrobu zdravotnických prostředků. V posledních 

letech se ve Veverské Bítýšce vyrábějí především jednorázové operační roušky a 

sety; 

• Závod Havlíčkův Brod - specializací tohoto závodu jsou především komponenty pro 

finální výrobu jednorázového operačního krytí. Odběratelem těchto produktů z 

Havlíčkova Brodu je závod ve Veverské Bítýšce, kde se sety jednorázového 

operačního krytí kompletují. Z havlíčkobrodského závodu pochází přibližně 70 % 

komponent; 

• Závod Chvalkovice - výrobní program tohoto závodu se specializuje na výrobu 

medisetů, balení operačních rukavic, výrobu sádrových obinadel a gázových 

produktů pro tradiční hojení ran. Závod Chvalkovice byl založen v roce 1892 jako 
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největší bělidlo a úpravna textilu v Rakousku-Uhersku, po častých změnách 

výrobního programu zde byla od roku 1945 úpravna tkanin pro malé tkalcovny. Po 

znárodnění v roce 1946 se závod stal součástí n. p. TIBATEX Dvůr Králové nad 

Labem, později n. p. LINA Jaroměř a od roku 1953 n. p. Rico. Převodem pod 

společnost Rico došlo ke změně výrobního programu na zdravotnické zboží. 

Úspěšnou privatizací se závod Chvalkovice stal součástí akciové společnosti 

HARTMANN – RICO. V roce 1995 došlo k prvnímu přesunu výroby ze skupiny 

Paul HARTMANN AG do závodu Chvalkovice, jednalo se o stroje na výrobu 

sterilních kompresů z Francie. V dalších letech došlo k výrazným stavebním a 

technologickým úpravám, které byly dokončeny na přelomu let 2004 a 2005; 

• Závod Most - výrobní náplň závodu Most prošla vývojem od zpracování buničité 

vaty přes vatu obvazovou, výrobu dámské hygieny, obvazů a obinadel. Nynější 

výrobní program tohoto závodu se specializuje na výrobu obvazů a obinadel. 

Skupina HARTMANN má silnou pozici na mezinárodním trhu se zdravotnickými a 

hygienickými prostředky pro využití jak v profesionálním prostředí, tak i pro osobní 

použití. Úspěch koncernu je postaven na medikálních znalostech a na neustálém dialogu 

s cílovými skupinami. Dobře etablovaná značka HARTMANN tvoří jádro skupinového 

portfolia. Skupina HARTMANN je doma na každém kontinentu. V současné době má 

prodejní a výrobní organizace celkem v 34 zemích [4]. 

4.1.1 Organizační struktura 

Níže je uvedená organizační struktura s uvedením detailu linie technického vedení, pod 

které spadájí mimo jiné výrobní závody a útvar IS. 
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4.1.2 Historie firmy 

První výrobky se značkou RICO spatřily světlo světa již před více než jedním stoletím. 

Počátek úspěšné firmy nalezneme již v roce 1891, kdy byla pod názvem 

Richter&Compagnon založena v Chomutově. Společnost se specializovala na obvazové 

materiály, v jejichž výrobě dosáhla úspěchy i v evropském měřítku. V roce 1914 byla 

ve Vídni zřízena akciová společnost Rico, jejíž název je odvozen od hlavních podílníků, 

pánů Julia Richtera a Jindřicha Kohna. O několik let později vznikl závod v dnešním 

sídle společnosti ve Veverské Bítýšce.  

Společnost RICO patřila k význačným výrobcům vaty, obvazového materiálu a 

hygienických potřeb i po svém znárodnění v roce 1946 a v následujících letech 

socialistického plánování. Příležitost dostat se opět na pozice, které mu kdysi patřily, 

dostalo Rico ovšem až po politicko-ekonomických změnách v roce 1989. 

Historie společnosti HARTMANN – RICO se datuje od prosince roku 1991. Do 

tehdejšího podniku RICO Veverská Bítýška vstoupil přední světový výrobce 

Obr. 4.1: Organizační struktura HARTMANN-RICO 
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zdravotnických prostředků a hygienických výrobků – společnost Paul HARTMANN. 

Za deset let svého působení se HARTMANN – RICO stal největším českým výrobcem 

ve svém oboru, jedním z nejvýznamnějších distributorů a rovněž význačným 

exportérem. 

Od roku 1993 dokázala společnost HARTMANN – RICO zvýšit svůj obrat více než 

pětinásobně. Export, především na trhy západní Evropy, vzrostl téměř dvacetinásobně a 

v posledních letech dosáhl bezmála dvou a půl miliardy korun. Počet pracovníků přitom 

narostl o pouhou třetinu. 

Úspěch společnosti HARTMANN – RICO má svůj základ v stabilním zázemí silné 

mezinárodní skupiny HARTMANN. Vstupem do této skupiny se společnosti otevřel 

přístup k modernímu know-how, novým trhům, výzkumné základně a v neposlední řadě 

k potřebnému kapitálu [3]. 

4.2 SWOT analýza 

Tato metoda nám umožní komplexní vyhodnocení fungování firmy HARTMANN-

RICO. Pomocí ní bychom měli identifikovat problémová místa a rovněž i nové 

možnosti růstu firmy. Počáteční písmena názvu metody vycházejí z anglických pojmů: 

Strengths (silné stránky) a Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a 

Threats (hrozby). 

 

Silné stránky Slabé stránky 
Obecné 
• jméno a historie firmy 
• zázemí v rámci celosvětového 

koncernu 
• produkce převážně pro zahraniční trhy 
• rostoucí objem prodejů na tuzemském 

trhu 
• garance jakosti výroby a služeb 

doložená certifikáty 
• pokrokový systém environmentálního 

managementu 
 
Z pohledu IS 
• základem podnikového informačního 

Obecné 
• podřízení se koncernové strategii 

v některých případech znamená 
nerespektování lokálních podmínek 

• omezené možnosti strategických 
manažerských rozhodnutí  

 
Z pohledu IS 
• provoz a správa SAP jsou striktně 

centralizované 
• chybí delegování pravomocí na vývoj 

systému SAP pro oblast ČR 
• nedostatečná optimalizace procesu 

zpětného hlášení výroby  
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systému je SAP 
• hardwarová architektura odpovídá 

nejnovějším standardům 
• podpora rozvoje kvalifikačních 

předpokladů jednotlivých pracovníků 
IS/IT 

• profesní a odborná zralost konkrétních 
zaměstnanců 

• nevyhovující logistické procesy ve 
výrobních skladech 

• neexistuje systém pro elektronickou 
správu dokumentů (smluv) 

 

Příležitosti Hrozby 
Obecné 
• rostoucí poptávka po zdravotnickém 

sortimentu  
• marketingové rozhodnutí o rozsáhlejší 

investici do reklamy  
• vysoká kvalita produktů a služeb jako 

strategická konkurenční výhoda 
 
Z pohledu IS 
• využití nových možností, které přinese 

plánovaný upgrade systému SAP na 
novou verzi s technologií SAP 
NetWeaver 

• v ČR vybudovat silné zázemí v oblasti 
systémové integrace 

 

Obecné 
• dopady současné celosvětové krize 
• vysoká konkurence na tomto segmentu 

trhu 
• nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 
 
Z pohledu IS 
• neplnění cílů strategie IS způsobené 

chaotickým řízením v oblasti nákupu 
programů a aplikací 

• nezavedení systémových inovací by 
znamenalo ztrátu konkurenční výhody 

 

 

 

Z provedené analýzy je zřejmé, že začlenění firmy HARTMANN-RICO do 

mezinárodní skupiny HARTMANN přináší výhody v podobě silného zázemí. 

Předpokladem je respektování a naplňování cílů koncernové strategie. V praxi to může 

znamenat, že vize prezentována mateřskou společností Paul HARTMANN je 

preferována na úkor konkrétních potřeb regionálních společností. Je na vrcholových 

manažerech, aby se snažili přesvědčit představenstvo společnosti HARTMANN-RICO 

o významu řízení inovací a tito manažeři by pak měli být také schopni přijmout 

rozhodnutí o inovacích, protože jedině tak lze dosáhnout konkurenční výhody a uspět na 

současném dynamicky se rozvíjejícím trhu. Vlastní implementace inovací pak 

reprezentuje misi týkající se zásad rozvoje firmy.  

Hrozbou se může stát nenaplnění cílů strategie IS nebo její neznalost u všech 

pracovníků podniku, což může vést ke zbytečným až neúčelným nákupům 

Tab. 4.1: SWOT analýza 
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nejrozmanitějších aplikačních řešení, které se později ukazují jako rychle stárnoucí, 

vzájemně nekompatibilní, až nepotřebné. Součástí informační strategie mohou být 

aplikační, funkční, datová a technologická architektura, které slouží pro další rozvoj a 

budování IS/IT. Smyslem architektur je dosáhnout promyšleného rozvoje IS, který 

spočívá ve vnitřní provázanosti a minimalizaci funkčních duplicit, což má za následek 

snížení neefektivních nákladů na další rozvoj. Podle [7] případné nerespektování 

principů informační strategie, přetrvávající stav neúčelných výdajů do IS/IT 

v současnosti znamená ztrátu konkurenceschopnosti a do budoucna to může dokonce 

znamenat bezprostřední ohrožení podniku. 

Mezi slabé stránky byly vyhodnoceny následující tři body: 

• nedostatečná optimalizace procesu zpětného hlášení výroby – aktuální data do 

systému SAP jsou vkládána se zpožděním, což má za následek prodlužování 

průběžné doby výroby; 

• nevyhovující logistické procesy ve výrobních skladech – současný stav neumožňuje 

skladovat suroviny a polotovary tak, aby byly pomocí IS lehce dohledatelné a 

spravovatelné a tím nastávají problémy v plynulosti zásobování výroby; 

• neexistuje systém pro elektronickou správu dokumentů (smluv) – společností 

PricewaterhouseCoopers  provedený finanční audit konstatoval výhrady ke 

skutečnosti, že smlouvy jsou spravovány a archivovány pouze v papírové podobě. 

Smyslem diplomové práce je, aby posloužila jako základní informační zdroj o současné 

situaci ve firmě a navrhla možnosti řešení s využitím platformy SAP NetWeaver. 

V následujících kapitolách jsou předkládány návrhy řešení, které pomohou odstranit 

výše uvedené slabé stránky. 
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5 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
V současné době je ve firmě provozován systém SAP R/3 verze Enterprise. Jak je vidět 

na následujícím obrázku, novější verze jsou již postaveny na technologické platformě 

SAP NetWeaver.  

 

 

Plánovaný upgrade systému SAP v tomto roce nabízí jedinečnou příležitost, která 

umožní využít integračních funkcionalit, které SAP NetWeaver nabízí. Pojďme si nyní 

říct, jaké vývojové nástroje budeme mít k dispozici. 

Portál SAP NetWeaver Portal umožňuje vývoj vlastního obsahu portálu s využitím 

různých vývojových nástrojů: 

• SAP NetWeaver Portal Content Studio je standardní portálovou aplikací pro 

administrátory obsahu portálu. Slouží k tvorbě obsahu portálu bez programování, 

Obr. 5.1: Vývoj architektury SAP produktů, zdroj [13] 
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pouhou konfigurací vlastních iViews ze standardně dodávaných předloh. Předlohy 

pokrývají většinu požadovaných typů portálových aplikací (např.iView pro 

zobrazení webových transakcí SAP R/3, webových reportů SAP NetWeaver 

Business Intelligence, libovolné webové aplikace, dokumentu v libovolném úložišti 

dokumentů apod.) 

 

 

• SAP NetWeaver Visual Composer je grafický modelovací nástroj pro rychlý 

vývoj portálových aplikací pro zobrazení strukturovaných dat (databáze, SAP R/3, 

apod.) bez programování. 

 

Obr. 5.2: SAP NetWeaver Portal Content Studio 

Obr. 5.3: SAP NetWeaver Visual Composer 
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• SAP ABAP Development Workbench je vývojové prostředí pro ABAP 

programátory určené pro vývoj vlastních portálových BSP nebo WebDynpro 

aplikací. 

 

 

• SAP NetWeaver Developer Studio je vývojové prostředí pro Java programátory 

určené pro vývoj vlastních portálových J2EE nebo WebDynpro aplikací. 

Obr. 5.4: SAP ABAP Development Workbench 
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• SAP NetWeaver Portal Development Kit for .NET je vývojové prostředí pro 

.NET programátory určené pro vývoj vlastních .NET iViews. 

Nyní můžeme přistoupit k navrhovaným řešením, které pomohou odstranit slabé stránky 

vyjmenované v předešlé kapitole. 

5.1 Optimalizace procesu zpětného hlášení výroby 

Současný stav neumožňuje do SAP zadávat data zpětného hlášení výroby v reálném 

čase. Jednotlivá pracoviště hlásí odvedenou výrobu do formuláře v papírové formě, 

který je pro názornost součástí přílohy této diplomové práce. Po skončení směny je 

vyplněný formulář předán dispečerce výroby, která podle něj pořídí data do SAP. 

Formuláře z odpolední směny jsou zpracovány až následující den. Tento způsob vede 

k zahlcení dispečerů výroby, představuje opakované pořizování stejných dat (nejdříve 

v papírové formě a potom znovu v transakci SAP) a generuje rozdíl stavu dat v SAP 

Obr. 5.4: SAP NetWeaver Developer Studio 
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oproti skutečnému stavu. To znemožňuje flexibilní řízení výrobních zakázek a dochází 

ke zvyšování průběžné doby výroby. 

Návrh řešení spočívá ve vytvoření elektronického formuláře pro zpětné hlášení výroby a 

jeho zpřístupnění v prostředí SAP NetWeaver Portal všem operátorům na jednotlivých 

pracovištích ve výrobě. Řešení se sestává ze tří kroků, které si nyní popíšeme. 

5.1.1 Vytvoření funkčního modulu 

V této části jsou jednotlivé prvky navrhovaného řešení postaveny na vývojovém 

prostředí ABAP Development Workbench. 

Pod pojmem funkční modul SAP rozumí proceduru (funkci), která se využívá k splnění 

dílčích úkolů. Může být opakovaně volána z kteréhokoliv místa v rámci SAP systému, 

ale i mimo něj. Před spuštěním funkce se jí předají vstupní parametry a po provedení 

programových instrukcí funkce vrátí data na výstupu. SAP ve standardu nabízí mnoho 

předdefinovaných funkčních modulů (například BAPI a RFC funkce). V případě 

potřeby je možné naprogramovat si v jazyce ABAP svůj vlastní funkční modul. My 

využijeme obě možnosti. 

Základní koncepce našeho řešení je postavena na metodě BDC (Batch Data 

Communication), která se využívá k přenosu dat z externích systémů do systému SAP. 

Vlastností této metody je, že data jsou do SAP předávána stejným „hrdlem“ jako při 

běžné práci v transakci SAP. To lze považovat za výhodu, protože jsou zachovány 

všechny procesní a kontrolní mechanismy na straně SAP. My tedy využijeme existující 

transakci v SAP, která je určena pro pořizování zpětného hlášení výroby a budeme ji 

spouštět pomocí metody vzdáleného volání. 

Jako stavební kámen nám poslouží ve standardu SAP existující funkční modul (FM), 

který má název ABAP4_CALL_TRANSACTION. Tento FM je na základě vstupních 

parametrů schopen spustit libovolnou SAP transakci na pozadí a provést proces 

definovaný touto transakcí. Ve výsledku se dosáhne stejného efektu, jako kdyby 

uživatel pořizoval data přímo v transakci. S oblibou se tento postup používá v případě, 

kdy je potřeba pořídit velké množství dat a ruční zadávání uživatelem by bylo 

zdlouhavé. FM má mimo jiné na vstupu tabulku struktury BDCDATA, kterou když 
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naplníme odpovídajícími daty a FM spustíme, provede se celý proces (v závislosti na 

tom jakou transakci voláme) automaticky na pozadí. Na výstupu nám FM modul vrátí 

zprávu, ze které jsme schopni vyhodnotit průběh a úspěšnost celého procesu. 

 

 

Pro nás je důležité, že můžeme pomocí tohoto FM importovat data do SAP z externích 

systémů.  

Dále si musíme vytvořit vlastní FM, který ve svém těle bude volat FM 

ABAP4_CALL_TRANSACTION, předá mu odpovídající parametry a odchytí 

návratovou zprávu. Náš FM bude očekávat na vstupu data pro tabulku struktury 

BDCDATA a bude typu Remote Function Call (RFC), což nám umožní jeho volání 

z externích systémů. 

Tab. 5.1: Příklad dat ve struktuře BDCDATA 
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5.1.2 Vytvoření Web Service 

Pokračujeme druhým krokem, který představuje naplnění SOA standardů pro vytváření 

aplikací. K našemu naprogramovanému FM vytvoříme Web Service, kterou pak 

budeme „konzumovat“ v posledním třetím kroku. 

Vývojové prostředí ABAP Development Workbench nabízí možnosti založení, 

publikování, vyhledání a vyvolání Web Services. SAP NetWeaver aplikační server 

může dokonce hrát roli jako „Server“ pro Web Services a také jako Web Service-

Obr. 5.5: Ukázka programového kódu v jazyce ABAP 
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„Client“. Proces vytváření a publikování Web Services pro existující FM se děje 

pomocí tzv. průvodců a neměl by činit závažnější obtíže. 

 

 

5.1.3 Vytvoření uživatelského prostředí 

Elektronický formulář zpřístupníme uživatelům v prostředí SAP NetWeaver Portal. 

Uživatelé budou přistupovat k této aplikaci prostřednictvím Web prohlížeče. 

Logiku celého řešení jsme vyvíjeli v předchozích krocích, nyní nám zbývá vymodelovat 

uživatelské rozhraní k aplikaci. To provedeme ve vývojovém prostředí SAP NetWeaver 

Visual Composer. Tento vizualizační nástroj k tvorbě aplikací nám umožňuje vytvářet 

modely jednotlivých procesů ze stavebních kostek, kterými mohou být funkční moduly, 

Web Services, formuláře, tabulky, grafy apod. Pomocí něj vytvoříme obrazovku pro 

vstupní formulář a také pro zobrazení výstupní zprávy. Nakonec v administraci portálu 

Obr. 5.6: Průvodce založení definice služby v prostředí ABAP Development Workbench 
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vytvoříme příslušnou uživatelskou roli, kterou budeme přidělovat jednotlivým 

uživatelům nebo uživatelským skupinám. 

Tímto jsme vytvořili elektronický formulář pro výkaz výroby, který je integrován do 

prostředí SAP NetWeaver Portal a může být přístupný všem operátorům ve výrobě přes 

Web prohlížeč. 

5.2 Logistika výrobních skladů 

Současný stav ve výrobních skladech neumožňuje flexibilní vyhledání a manipulaci 

uskladněného materiálu. Chybí systém, který by lokalizoval materiály a zefektivnil 

logistické procesy. Návrhy jak odstranit tyto nedostatky za využití platformy SAP 

NetWeaver jsou následující. 

5.2.1 Zavedení skladových míst a skladových jednotek 

Firma HARTMANN-RICO nyní eviduje v SAP zásoby materiálů pouze do úrovně 

výrobních skladů. Zavedením skladových míst v rámci jednotlivých skladů vyřešíme 

identifikaci umístění jednotlivých materiálů a zabráníme chaosu ve skladování na 

jednotlivých výrobních skladech. Představuje to běžnou kastomizaci systému, která je 

podporována standardem SAP a umožňuje individuální nastavení systému, které si jsou 

schopni provést sami zákazníci, kteří SAP užívají. 

Zavedením skladových jednotek HU (handling unit) v SAP dosáhneme možnosti 

zobrazovat zásobu strukturovanou po těchto logistických jednotkách. Při využití HU 

získáme další výhodu při přeskladňování, kdy manipulace s celou jednotkou je 

v konečném důsledku rychlejší než s jednotlivými materiály odděleně. Každá skladová 

jednotka HU je označena čárovým kódem, pod kterým je v systému SAP jednoznačně 

identifikována. Opět platí, to co bylo řečeno výše, jedná se o zákazníkem běžně 

prováděnou kastomizaci systému SAP.  

5.2.2 Využití předdefinovaných řešení pro SAP NetWeaver Portal 

Poté co jsme provedli výše popisované nastavení, můžeme přistoupit k dalšímu kroku 

v rámci navrhovaného řešení. Tím je využití již předdefinovaných řešení, které jsou 
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součástí dodávané platformy SAP NetWeaver, respektive jsou volně k dispozici. 

Pojďme si je více přiblížit. 

Jako součást SAP NetWeaver Portal je dodáván předdefinovaný obsah ve formě tzv. 

informačních sad (Business Packages). Informační sady obsahují okamžitě použitelné 

portálové aplikace pokrývající potřeby uživatelských rolí v celém podniku. Akcelerují 

uvádění portálových aplikací do provozu, umožňují širokým skupinám uživatelů snadno 

získávat relevantní informace z informačního systému, přijímat správná rozhodnutí, 

provádět účinné akce a spolupracovat s obchodními partnery i přes organizační hranice 

podniku. 

Společnost SAP vyvíjí informační sady pro následující skupiny uživatelů: 

• skupinu běžných (nespecializovaných) interních a externích uživatelů 

• skupinu manažerů 

• a skupinu odborných specialistů 

Všechny informační sady nabízené společností SAP pro tyto skupiny uživatelů lze najít 

na jediném místě na Internetu, na webové stránce Portal Content Portfolio.  

Integrace nestrukturovaných dat, které mají podobu firemních dokumentů, je v rámci 

SAP NetWeaver Portal podporována tzv. správci úložišť („Repository Managers“), 

které jsou rovněž dodávány v rámci standardního obsahu. Správci úložišť integrují 

funkce managementu znalostí v SAP NetWeaver Portal do prostředí souborových 

systémů, webových serverů a s databází. Společnost SAP rovněž poskytuje šablony, 

které uživatelům umožňují organizovat dokumenty podle vlastních preferencí do 

stromových struktur, grafů nebo map. 

Většina podniků přizpůsobuje vzhled portálu firemním zvyklostem a upravuje 

konfiguraci jeho oken pro různé skupiny uživatelů. Tyto potřeby společnost SAP 

uspokojuje pomocí předdefinovaných rozvrhů stránek a tzv. témat pozadí (návrhů 

pozadí). Dodává rovněž speciální témata pozadí určená pro zrakově postižené uživatele. 
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Dalšího zkvalitnění a zefektivnění práce uživatelů s informačním systémem je možné 

dosáhnout implementací řady šablon, které umožňují vytvářet virtuální místnosti a jsou 

společností SAP poskytovány jako standardní obsah pro SAP NetWeaver Portal. 

V tomto kooperativním prostředí mohou spolupracující uživatelé sdílet kalendáře, 

seznamy úkolů a dokumenty, případně se účastnit chatů a diskuzí. 

Z aplikačního hlediska zahrnuje obsah pro SAP NetWeaver Portal více než 100 

uživatelských rolí, 3 000 portálových oken (tzv. iViews), 15 dodavatelských sad a 75 

informačních sad [13]. 

Pokud se na obsah pro SAP NetWeaver Portal podíváme z technologického hlediska, 

zahrnuje například: 

• předlohy portálových oken a portálových stránek (např. SAP Transaction iView, 

WebDynproTemplate atd.); 

• několik správců úložišť – v pozici úložiště může být např. souborový server pro MS 

Windows, webový server, server podporující specifikaci WebDAV, DMS v řešení 

mySAP PLM, SAP Knowledge Management, Lotus Notes atd.; 

• několik modifikovatelných šablon XML formulářů; 

• předlohy rozvrhů portálových stránek včetně předlohy zahrnující vnořené stránky; 

• šablony virtuálních místností; 

• integrační adaptéry pro groupware třetích stran (MS Exchange, Lotus Domino); 

• integrační adaptéry pro aplikace třetích stran umožňující synchronní spolupráci 

(např. WebEx). 

Obsah pro SAP NetWeaver Portal je také vyvíjen řadou partnerských společností SAP. 

Aktivní jsou v tomto směru i partnerské společnost z České republiky. Příkladem je 

např. společnost KCT Data, která nabízí několik informačních sad, mj. i informační 

sadu „EP OrgChart“. Funkce této informační sady umožňují zobrazovat v prostředí SAP 

NetWeaver Portal organizační strukturu definovanou aplikacemi pro podporu 
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personálního řízení v mySAP ERP v grafické podobě a to včetně fotek zaměstnanců, 

tisku organigramu a dalších praktických funkcí. 

Business Packages jsou dostupné ke stažení v katalogu Portal Content Portfolio 

(https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/contentportfolio). Business Packages jsou dodávány 

společností SAP (zpravidla zdarma) nebo partnery SAP. Seznam vybraných Business 

Packages pro portál SAP NetWeaver Portal je součástí přílohy. 

Naše navrhované řešení předpokládá využití konkrétního balíčku určeného pro výrobní 

manažery. Balíček Business Package for Plant Manager shromažďuje informace pro 

vedení výroby v jednom nebo i více závodů. Tyto informace, které jsou poskytovány 

v prostředí SAP NetWeaver Portal, předkládají manažerům kompaktní přehled situace 

na úrovni strategického, ale i operativního řízení výroby v podniku a umožňují jim 

vykonávat rozhodnutí v reálném čase. Portálová technologie umožňuje manažerům 

rychlý přístup k informacím, které jsou integrovány z různých zdrojů. Webový interface 

zaručuje jednotný a kompaktní vzhled. 

Domníváme se, že výše popsaná navrhovaná řešení pro tuto oblast odstraní úzká místa 

ve výrobních skladech a pomohou optimalizovat logistické procesy. 

5.3 Systém pro elektronickou správu dokumentů 

Standardní součástí portálu SAP NetWeaver Portal je komponenta Knowledge 

Management pokrývající svou funkcionalitou oblast Document Managementu. 

Knowledge Management pracuje s dokumenty uloženými v úložištích dokumentů. 

Těmito úložišti mohou být: 

• Portálová databáze 

• File server 

• Webový server 

• WebDAV server 

• SAP DMS 
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• SAP Knowledge Warehouse 

• SAP Records Management 

• mySAP CRM 

• SAP NetWeaver Business Intelligence 

• Databáze Lotus Notes 

• Microsoft Exchange Server (Public Folders) 

• Microsoft SharePoint 

• FileNet 

• IXOS 

Knowledge Management pokrývá celý životní cyklus práce s dokumentem, jehož se 

účastní tyto subjekty: 

• Autor dokumentů importuje exitující dokumenty nebo vytváří nové dokumenty s 

využitím šablon předdefinovaných administrátorem. Pro publikování dokumentů 

(jejich zviditelnění pro ostatní uživatele) může využít integrovaného vícestupňového 

publikačního workflow; 

• Koncový uživatel nachází publikované dokumenty v portálových aplikacích, např. 

prohlížeč dokumentů Knowledge Management, News, apod. Jakýkoliv dokument 

může ohodnotit, zaslat zpětnou vazbu autorovi dokumentu, založit diskusi nad tímto 

dokumentem, poslat jinému uživateli odkaz na dokument e-mailem, editovat nebo 

sídlet dokument online s jiným uživatelem. Činnosti povolené pro jednotlivé 

dokumenty a složky dokumentů nastavuje administrátor obsahu komponenty 

Knowledge Management případně uživatel s delegovanými dílčími 

administrátorskými právy. Užitečnou vlastností je možnost konfigurace informování 

o změnách dokumentu (založení, změna, odstranění apod.) nebo složky dokumentů 
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(nový dokument ve složce, změny dokumentů složky, nová podřízená složka apod.) 

e-mailem. Konfiguraci provádí administrátor nebo koncový uživatel; 

• Administrátor obsahu komponenty Knowledge Management (Content Manager) 

vytváří složky dokumentů, nastavuje přístupová práva k dokumentům či složkám 

dokumentů, konfiguruje klasifikační stromy; 

• Indexovací robot provádí automatické indexování dokumentů uložených v 

úložištích. 

Další standardní součástí portálu SAP NetWeaver Portal je Ad Hoc Workflow. Ad Hoc 

Workflow umožňuje efektivní implementaci podnikových procesů v elektronické 

podobě. Ad Hoc Workflow typicky nahrazuje činnosti, které jsou zpravidla prováděny 

e-mailem (schvalování žádostí, oběh dokumentů s postupným doplňování dílčích částí 

dokumentu, odeslání informace o změně status procesu více příjemcům, apod.). 

Nevýhody zpracování e-mailem: 

- Uživatelé nemohou sledovat průběh procesu a jeho aktuální status; 

- Nelze jednoduše realizovat paralelní zpracování více zpracovateli; 

- S rostoucím počtem účastníků výrazně klesá efektivita. 

Add Hoc workflow naproti tomu umožňuje: 

- Snadné vytváření workflow uživateli i bez jakékoliv předchozí zkušenosti s workflow 

  systémy; 

- Definování vlastních workflow nebo využití předkonfigurovaných workflow; 

- Sledování průběhu procesu a jeho aktuálního statusu; 

- Efektivní integraci s dalšími komponentami portálu – Knowledge Management, 

  Collaboration. 

Uživatelským rozhraním Ad Hoc Workflow jsou portálové (tj. webové) aplikace. 
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Obě tyto standardní funkcionality portálu SAP NetWeaver Portal plně pokrývají 

základní požadavky pro práci s dokumenty. Pojďme si přiblížit funkcionality, které 

můžeme využít pro navrhované řešení správy smluv. 

Funkce komponenty SAP KM umožňují efektivně transformovat neorganizované, 

nestrukturované informace na efektivně dosažitelné znalosti. Vyspělé techniky 

klasifikace informací zjednodušují procesy vyhledávání informací, vyrozumívání 

adresátů o vzniku nových informací a podobně, takže se kritické informace vždy 

dostanou k těm uživatelům, kteří je potřebují. 

 

 

Protože je přirozené, že uživatelé uchovávají dokumenty na mnoha různých místech v 

informačním systému, měla být by všechna tato místa, tzv. úložiště dokumentů, 

zkombinována do jednoho „virtuálního“ záběru. Komponenta SAP KM umožňuje 

vytvořit tento virtuální celkový záběr, zajišťuje všem oprávněným uživatelům 

transparentní přístup ke všem dokumentům nezávisle na použitém úložišti a poskytuje 

služby určené pro práci s kritickými informacemi. 

Integrované autorské a publikační funkce, které komponenta SAP KM nabízí, efektivně 

podporují celý životní cyklus dokumentů. Řešení poskytuje všechny základní funkce 

Obr. 5.7: Agregace dokumentů z různých úložišť v SAP Knowledge Management, zdroj [14] 
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potřebné pro práci s dokumenty – funkce podporující práci autorů dokumentů, 

publikační funkce a procesy, klasifikační funkce, funkce pro sledování verzí dokumentů 

a další. Služby automatické klasifikace třídí dokumenty do odpovídajících tématických 

kategorií, mechanismy subskripce (předplatného) umožňují automatické zasílání nově 

publikovaných dokumentů předplatitelům. Aby byl životní cyklus dokumentu 

kompletně pokryt, mohou čtenáři dokumentů poskytovat autorům zpětnou vazbu a 

používat funkce hodnocení obsahu dokumentu. 

Funkce podporující autorské činnosti pracují s předlohami dokumentů, publikační 

nástroje mohou využívat různé kanály určené pro distribuci dokumentů (web, e-mail a 

podobně). Usnadňují tak práci jak nepravidelně publikujícím autorům, tak 

administrátorům systému. Administrátoři systému mají navíc k dispozici rozsáhlý 

soubor nástrojů umožňující detailní konfiguraci jednotlivých funkcí komponenty SAP 

KM a realizaci případných nadstandardních funkčních rozšíření. 

Díky těmto a dalším vlastnostem představuje komponenta SAP KM platformy SAP 

NetWeaver ucelené flexibilní řešení. Rozšiřitelnost architektury navíc umožňuje 

efektivně přidávat rozsáhlé soubory doplňkových funkcí reflektujících specifické 

potřeby organizace, která komponentu SAP KM využívá. 

Ke kompletnímu souboru funkcí a ke všem nástrojům pro konfiguraci komponenty SAP 

KM je přístup prostřednictvím iViews elementů v portálu SAP NetWeaver Portal. 

Nestrukturované informace lze uchovávat v různých formátech, například textových 

dokumentech, prezentacích, v souborech HTML a podobně (podporováno je téměř 200 

formátů souborů) [10]. 

Shrneme si tedy vlastnosti komponenty SAP KM a co nám dovolují: 

• integrovat všechna existující úložiště dokumentů prostřednictvím konektorů 

dodávaných společností SAP v rámci standardního obsahu pro SAP NetWeaver 

Portal, případně prostřednictvím konektorů, které byly vyvinuty na základě 

specifických potřeb uživatele, pružně konfigurovat uživatelské rozhraní tak, aby 

odráželo specifické požadavky uživatelů a respektovalo korporátní standardy 

vzhledu; 
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• přidávat nové funkce a služby do uživatelského rozhraní. Publikovaná aplikační 

rozhraní komponenty SAP KM lze používat pro modifikaci chování standardních 

funkcí nebo pro vytváření zcela nových funkcí využívajících existující služby 

komponenty SAP KM. 

Podle [12] jsou investice do řešení pro správu znalostí společnosti SAP charakteristické 

vysokou návratností díky tomu, že plně integrovaná komponenta SAP KM umožňuje: 

• zvyšovat efektivitu všech podnikatelských aktivit – poskytovat rychlý a 

přímočarý přístup k informacím, odstraňovat bariéry ve spolupráci tvůrců se 

spotřebiteli informací, dosahovat vyšších úrovní produktivity práce díky 

informačnímu posílení uživatelů, zvyšovat kvalitu vztahů – propojovat pracovníky 

se znalostmi, posílit sebedůvěru zaměstnancům, pokud jde o správnost rozhodování, 

optimalizovat komunikaci interně i v rámci celého hodnotového řetězce; 

• dosahovat maximálních podnikatelských přínosů – sdílet zkušenosti, znalosti a 

odbornosti, využívat existující investice a maximálně čerpat jejich potenciál, 

dosahovat vyšších úrovní návratnosti investic do pracovníků a technologií. 

Naším návrhem je přijmout tento portálový systém umožňující správu dokumentů jako 

řešení pro správu smluv, které ve firmě HARTMANN-RICO doposud schází. Na 

základě výše popsaných atributů můžeme tvrdit, že systém odpovídá firemním 

požadavkům na správu smluv. Základní milníky navrhovaného řešení jsou: 

• definice úložiště dokumentů 

• výčet metadat ke smlouvě 

• zvolení vhodné politiky uživatelských oprávnění 

• vytvoření workflow 

Z dříve uvedeného seznamu podporovaných typů úložišť se pro nás jeví jako výhodné 

zvolit úložiště SAP DMS (Document Management System). Jedná se o standardní 

databázi SAP modulu pro správu dokumentů, která je pomocí konektoru přístupná i pro 

portálový systém Knowledge Management. Tím zachováme možnost do budoucna, že 
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v případě potřeby bude možné smlouvy v elektronické podobě přiřadit například k SAP 

objektu dodavatel nebo zákazník.  

K elektronické podobě smlouvy se budou evidovat metadata, která budou také sloužit 

k definici oprávnění pro uživatele. Pro metadata použijeme vžitý pojem „košilka“. 

Navrhované elementy košilky jsou: 

• číslo smlouvy 

• typ smlouvy 

• příslušné oddělení nebo útvar 

• status smlouvy 

• údaje o partnerech uvedených ve smlouvě 

• doba platnosti smlouvy 

• textové pole pro popis 

Systém umožní vyhledávání v databázi smluv podle údajů uvedených v košilce pomocí 

tzv. taxonomie. Taxonomie představuje hierarchickou strukturu kategorií, do kterých 

jsou dokumenty klasifikovány podle obsahu, organizačních nebo jiných kritérií. 

Dokumenty, které jsou uloženy v různých fyzických úložištích, mohou být zahrnuty do 

téže taxonomie. Taxonomie umožňují uživatelům komponenty SAP KM pohybovat se 

jednotnou strukturou, ve které jsou zatříděny veškeré dokumenty organizace, i když 

jsou uloženy v různých fyzických úložištích. Dokument může být zatříděn do jedné 

nebo několika taxonomií, nebo dokonce nemusí být zatříděn do žádné. K zatřídění 

dokumentů do taxonomií jsou využívány různé metody. Metoda klasifikace vycházející 

z dotazu (query-based classification) provazuje definici kategorie s dotazy, pomocí 

kterých se dokumenty do kategorie zatříďují. Nové dokumenty jsou automaticky 

zařazovány do kategorií odpovídajícími dotazy. V taxonomiích založených na 

vzorových dokumentech (Sample-Based Taxonomies) jsou dokumenty rovněž 

zařazovány do kategorií automaticky. Kategorii jsou přiřazeny vzorové dokumenty a 

nové dokumenty jsou zařazovány podle toho, kterým vzorovým dokumentům se 
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obsahově nejvíce podobají. Po provedení počáteční (tréninkové) konfigurace taxonomie 

systém automaticky provádí zatřídění nových a změněných dokumentů. 

Uživatelé portálu SAP NetWeaver Portal se mohou pohybovat složkami a přistupovat k 

dokumentům, které jsou uloženy ve složkách všech připojených úložišť, stejným 

způsobem, jako se pohybují na běžných souborových serverech (např. MS Windows). 

Přístup ke složkám a k dokumentům je řízen formou uživatelských oprávnění. 

Uživatelské prostředí sloužící pro navigaci ve složkách může být flexibilně 

zkonfigurováno a upraveno tak, aby odpovídalo potřebám různým rolí uživatelů. 

Uživatelské prostředí si mohou upravit podle svých požadavků i koncoví uživatelé. 

Aplikační rozhraní umožňují rozšiřovat standardní funkčnost jednoduchou integrací 

specializovaných funkcí do standardního systému. 

Ad-Hoc workflow využívá jak mechanismus workflow, tak dalších nástrojů zvyšujících 

produktivitu práce uživatelů, k zajištění flexibility procesů a jejich strukturovaného 

řízení . Ad-Hoc workflow umožňuje uživatelům rychle a intuitivně definovat vlastní ad-

hoc procesy. Ad-hoc procesy jsou neformální nebo jednorázově aktivované procesy 

(např. žádost o více informací nebo o vysvětlení, o provedení korekce textu a podobně), 

do kterých je zapojeno více členů pracovního týmu. Typicky jsou ad-hoc procesy 

prováděny zcela nestrukturovaným způsobem s použitím tradičních nástrojů pro zvýšení 

produktivity práce. Funkce Ad-Hoc workflow je součástí funkcí přístupných všem 

uživatelům komponenty SAP NetWeaver Portal včetně uživatelů SAP KM. 

Mechanismy Ad-Hoc workflow poskytují koncovému uživateli kontrolu nad 

vytvářením, sledováním průběhu a uzavřením workflow, uživatel má rovněž možnost 

aktivně se do procesu zapojit. Koncoví uživatelé mohou monitorovat stav svých procesů 

a vytvářet nové procesy. Na rozdíl od e-mailové nebo telefonní komunikace, kde se 

možnost řízení a transparentnost procesu ztrácí v okamžiku, kdy je e-mail odeslán nebo 

telefonní hovor ukončen, má uživatel Ad-Hoc workflow kontrolu nad procesem po 

celou dobu jeho života. Ad-Hoc workflow umožňuje uživatelům efektivně 

spolupracovat, využívá strukturovaných postupů workflow k řízení komunikace mezi 

uživateli.  

Po zmapování procesu vytváření a schvalování smluv ve společnosti HARTMANN-

RICO navrhujeme workflow v podobě, která je na následujícím obrázku. 
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V podstatě se jedná o standardní jednoúrovňové schvalovací workflow, jehož vytvoření 

a spravování by neměl být zásadní problém. Předpokládá se, že v rámci standardní 

zákaznické kastomizace je toto workflow realizovatelné bez větších obtíží. 

Tímto byly popsány potřebné kroky, jejichž splnění je nutným předpokladem pro 

úspěšné nasazení a následné využívání systému pro správu smluv, které je integrované 

do prostředí SAP Netweaver Portal pomocí komponenty Knowledge Management. 

Obr. 5.8: Workflow pro schvalování smluv 
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5.4 Přínosy navrhovaných řešení 

Přínosy navrhovaných řešení jsou nekvantifikovatelné, ale lze očekávat, že se dostaví na 

základě následujících předpokladů. Provedeme znovu SWOT analýzu, ze které by mělo 

být patrné, co navrhovaná řešení přinesou a jaké nové příležitosti do budoucna nám to 

poskytne. 

 

Silné stránky Slabé stránky 
Obecné 
• jméno a historie firmy 
• zázemí v rámci celosvětového 

koncernu 
• produkce převážně pro zahraniční trhy 
• rostoucí objem prodejů na tuzemském 

trhu 
• garance jakosti výroby a služeb 

doložená certifikáty 
• pokrokový systém environmentálního 

managementu 
 
Z pohledu IS 
• základem podnikového informačního 

systému je SAP 
• hardwarová architektura odpovídá 

nejnovějším standardům 
• podpora rozvoje kvalifikačních 

předpokladů jednotlivých pracovníků 
IS/IT 

• profesní a odborná zralost konkrétních 
zaměstnanců 

• dosažení optimalizace ve výrobě – 
výkaz výroby, výrobní sklady 

• zavedení systému pro elektronickou 
správu dokumentů (smluv) 

• existence jednotného integračního 
prostředí pro všechny IS řešení 

Obecné 
• podřízení se koncernové strategii 

v některých případech znamená 
nerespektování lokálních podmínek 

• omezené možnosti strategických 
manažerských rozhodnutí  

 
Z pohledu IS 
• provoz a správa SAP zůstávájí 

v centrální správě bez umožnění 
ostatním společnostem aktivně se 
podílet na systémovém vývoji 

• neexistuje systém pro řízení 
změnových požadavků na kastomizaci 
SAP pro vývojáře z ČR 

Příležitosti Hrozby 
Obecné 
• rostoucí poptávka po zdravotnickém 

sortimentu  
• marketingové rozhodnutí o rozsáhlejší 

investici do reklamy  
• vysoká kvalita produktů a služeb jako 

Obecné 
• dopady celosvětové krize 
• vysoká konkurence na tomto segmentu 

trhu 
• nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 
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strategická konkurenční výhoda 
 
Z pohledu IS 
• využití nových možností, které přinese 

plánovaný upgrade systému SAP na 
novou verzi s technologií SAP 
NetWeaver 

• v ČR vybudovat silné zázemí v oblasti 
systémové integrace 

• pokračovat v integraci dalších 
podnikových procesů pomocí 
platformy SAP NetWeaver 

• získání nových možností pro 
systémovou komunikaci s ostatními 
partnery – dodavatelé, zákazníci apod. 
na základě standardu SOA 

 

 
Z pohledu IS 
• neplnění cílů strategie IS způsobené 

chaotickým řízením v oblasti nákupu 
programů a aplikací 

• nezavedení systémových inovací by 
znamenalo ztrátu konkurenční výhody 

• rozhodnutí o jiné integrační platformě 
než je SAP NetWeaver 

 

 

 

Z analýzy je patrné, že došlo k odstranění slabých stránek týkajících se výkazů výroby, 

logistických procesů ve výrobních skladech a systému pro správu dokumentů (smluv).  

Nová elektronická podoba výkazu výroby přináší změnu v organizaci práce a lze 

předpokládat, že na základě dosažené optimalizace tohoto procesu dojde ke zkrácení 

průběžné doby výroby a tím i ke snížení zásob v podobě rozpracované výroby. Řešení 

je postaveno na principech SOA, což nám v případě potřeby umožní v budoucnu 

bezproblémové rozšíření o elektronický sběr dat ze strojů, které jsou počítačově řízené. 

Druhé navrhované řešení pro oblast logistiky výrobních skladů přináší výhody 

z maximálního využívaní funkcionalit systému SAP Warehouse Management v podobě 

dosažení vyšší efektivity při zásobování výroby. Předpokládá se, že na základě zvýšení 

plynulosti výroby dojde ke zkrácení dopravních časů mezi jednotlivými pracovišti a tím 

ke zkrácení průběžné doby výroby. Další přínosy lze předpokládat v oblasti 

operativního řízení výroby díky efektivnějšímu využívání informací, které jsou 

integrovány do jednoho místa SAP NetWeaver Portal. 

Třetím navrhovaným řešením je završena naše snaha o integraci podnikových procesů 

do prostředí SAP NetWeaver Portal a zdůraznění výhod, které z toho plynou. Systém 

Tab. 5.2: Opětovně provedená analýza SWOT 
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pro správu smluv stojí na komponentě SAP KM, která je standardní součásti SAP 

NetWeaver Portal. Po provedení potřebné kastomizace získáme plnohodnotný systém 

pro správu smluv, který bude také disponovat nadefinovaným workflow pro celý životní 

cyklus smlouvy. Přínos tohoto řešení je spatřován hlavně v tom, že se využije možností, 

které nabízí prostředí SAP NetWeaver Portal a není třeba nakupovat jiný systém DMS 

od externích dodavatelů a následně ho složitě integrovat do podnikového portálu. 

Domníváme se, že další přínos lze spatřovat v předpokládaném kladném ohodnocení 

systému pro elektronickou správu smluv pravidelně konaným finančním auditem. 

Možnosti využití komponenty KM systémem pro správu smluv nekončí, protože nabízí 

potenciál pro další podnikové procesy jako je například publikování v rámci redakčního 

systému apod.  

Všechny navrhované řešení směřovaly k cíli, aby se SAP NetWeaver Portal stal pro 

uživatele sjednocujícím portálovým prostředím, do kterého se budou integrovat všechny 

nové aplikace. Toho lze dosáhnout díky tomu, že SAP NetWeaver podporující 

standardy SOA se stane technologickou integrační platformou využívanou pro všechny 

nové projekty ve firmě. Naplněním cílových představ je situace, kdy uživatel bude 

pracovat v jednotném prostředí, které bude odrážet všechny podnikové procesy. 

Přínosem celé diplomové práce by mělo být to, že seznamuje čtenáře s oblastí 

podnikových systémů, klade důraz na současný trend integrace procesů, systémů a 

aplikací a může posloužit jako metodická pomůcka pro další zájemce o tuto 

problematiku. Domníváme se, že zmiňovaná cesta integrace vede k vytvoření 

konkurenční výhody pomocí diferenciace a umožní posílit pozici firmy na globálním 

trhu.  

5.4.1 Náklady 

Navrhovaná řešení negenerují žádné zásadní náklady. Je to z důvodu, že vlastní pořízení 

platformy SAP NetWeaver je v režii mateřské firmy. To lze chápat jako jednu z výhod 

podnikání v rámci koncernu HARTMANN. Ovšem je nutné se zmínit o tom, že tyto 

náklady na pořízení nových technologií a na jejich správu mateřská firma zpětně účtuje 

všem dceřiným společnostem ve formě poplatku za uživatelské licence. V konečném 

důsledku tedy naše navrhovaná řešení budou znamenat určité náklady na nové 
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uživatelské licence, ale podle posledních informaci je zde prostor k dalšímu 

vyjednávání s mateřskou firmou například o přechodu na způsob platby za objem 

kmenových dat apod. 

Dalším přínosem celé koncepce je to, že vytváření a vlastní implementaci navrhovaných 

řešení by prováděli zaměstnanci oddělení IS  HARTMANN-RICO. Potřeba nákupu 

konzultací od externích specialistů se předpokládá ve standardním objemu, kterým se 

pokrývá podpora profesního vzdělávání jednotlivých zaměstnanců IS. Není vyloučena 

ani nutnost změny organizační struktury na úrovni IS, která bude znamenat posílení 

vývojářské činnosti na nové platformě SAP NetWeaver. 
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6 Závěr 
V dnešním moderním business světě je stále obtížnější boj s konkurencí a boj o 

zákazníka, a proto je snaha získat a udržet si konkurenční výhodu zásadním 

předpokladem úspěchu na trhu, zvláště na takovém segmentu jako jsou zdravotnické 

prostředky a hygienické výrobky. Naši snahou bylo také zdůraznit zásadní význam 

informační strategie zejména v souvislosti s řízením inovací, které umožňují získat 

konkurenční výhodu pomocí diferenciace. 

Popisované standardy SOA, které jsou podporovány integrační platformou SAP 

NetWeaver, otevírají nové příležitosti a možnosti jak budovat efektivní podnikový 

informační systém. Konkrétní návrhy řešení problémů a nedostatků z praxe, které jsou 

předloženy v této diplomové práci, jsou výsledkem autorova snažení podpořit uvedení 

této integrační platformy v život. 

Současný světový vývoj, který stále více vytěsňuje hromadnou výrobu a přizpůsobuje ji 

specifickým požadavkům konkrétního zákazníka, vyžaduje flexibilní řízení vztahů 

s dodavateli na jedné straně a se zákazníky na druhé. Dochází ke stírání hranic mezi 

firmou a dodavateli resp. zákazníky. Integrační platforma SAP NetWeaver je 

dokonalým nástrojem, jak propojit tyto všechny business procesy. 

Pokud je vizí firmy HARTMANN-RICO být nejúspěšnějším výrobcem a dodavatelem 

na daném segmentu trhu, pak rozhodnutí o nasazení této platformy a jejím využití 

„v plné parádě“ představuje úspěšnou misi naplňující strategické cíle firmy. 
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